SONG VA CHIA SE = LE CHUA HEN LINH-BA VUA

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA/CN Lễ Hiển Linh-Ba Vua

CHÚA CỨU THẾ CỦA MỌI NGƯỜI

Chuyển các Gia đình-Nhóm-Qúy chức-Hội đòan-Phong trào…

(Viết cho các Nhóm CSLC từ năm 1978 đến nay)

A-Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection&Share)

Những câu gợi ý đưới đây có ý giúp nhóm viên dễ tập trung chia sẻ, theo sát sự dẫn
dắt của Thánh Linh . Tuy nhiên không buộc phải theo đúng gợi ý. Miễn sao đừng lạc đề,
mất nhiều thì gìờ, còn để nhóm viên khác chia sẻ. (mỗi người chừng 2 phút.)
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Bài đọc 1: Isaia (60:1-6). “..còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang
Người xuất hiện trên ngươi.” (câu 2)

1/ Tôi thấy Chúa Cứu thế là biểu tượng thế nào của Thiên Chúa?

2/ Ngoài gia đình và Giáo xứ, bạn còn cần làm gì cho lương dân ?

Bài đọc 2: Êphêxô (3:2-3a;5-6). “các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do
thái, cùng làm thành một thân thể.” (câu 6)

1/ Tin Mừng của Chúa dành riêng cho một dân tộc không? Tại sao?

2/ Theo mạc khải của Thiên Chúa, mọi người có thể cùng làm gì?

Tin Mừng: Matthêu (2:1-12). Họ vào nhà thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp
mình thờ lạy Người.”
(câu 11)

1/ Ba vị chiêm tinh quyết tìm gặp Chúa, đã dạy cho tôi bài học gì ?

2/Cho biết thái độ dân Do thái và lòng tin của dân ngoại với Chúa?

3/Hàng ngày bạn đà đi tìm gặp Chúa Cứu Thế qua những người nào?

B- Chúa muốn nói gì với tôi ? - Thêm ý chia sẻ cho Nhóm viên:
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1- Chúa là Ánh Sáng chiếu trong tối tăm: Tiên tri Isaia mô tả Chúa đến cứu nhân loại ra khỏi
bóng tối để tôi thấy vinh quang của Người:
Vinh
quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và
mây mù phủ khắp chư dân.
Vì thế mọi dân ngoại sẽ tìm về Chúa, như ba Vua tôi thấy hôm nay:
Chư
dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến
bước
. (x. Is 60,1-3)

Tôi cần bắt chước ba vua, vượt mọi hiểm nguy để tìm gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh, không
chùn bước, nản lòng trước khó khăn của cuộc sống.. Tôi sẽ gặp Ngài ngay trong nội tâm và
trong cuộc đời. Vì Chúa cần thử nghiệm xem niềm tin và lòng trung thành của tôi.

2- Tin Mừng cho mọi người: Dân ngoại và dân Do Thái cùng sống chung trong một cộng đoàn,
làm thành một thân thể, cùng nhau loan báo Tin Mừng. Tất cả mọi người có thể lại gần và thờ
phượng Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa mạc khải nơi Đức Giêsu.

Bạn cần sống mầu nhiệm này trong xã hội mình một cách hài hoà, hiệp nhất và không đố kỵ. Vì
mọi Tín hữu Kitô giáo đều là mạc khải của Thiên Chúa sắp tới hồi viên mãn (Đức Gioan Phaoô
2). Trước đây tôi hay tránh né,, không muốn gặp gỡ các tôn giáo bạn. Vì coi họ không thuộc về
Thiên Chúa, không phải là con Chúa…

3- Từ muôn phương tìm gặp Chúa: Ngôi sao là một dấu hiệu chỉ vương quyền, về chính Đấng
Mê-si-a là Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ. Các vị chiệm tinh dân ngoại đã nhìn nhận vương
quyền của Người ngay từ lúc Người mới chào đời. Ba Vua thấy vì sao mọc lên ở phương đông
nói rõ lòng tin và mau mắn quảng đại của dân ngoại, cho tôi thấy rõ rệt thái độ thờ ơ của dân Do
thái với Hài Nhi.

Tôi là những Tín hữu được học hỏi về Chúa nhiều, đã lơ là không nhận ra Chúa đến với mình
qua những người nhỏ bé, tầm thường chung quanh. Trong khi những người dân ngoại, bên
lương, lại nhận ra Chúa đang hiện diện ở xã hội này, và đi tìm kiếm Người.

C- Câu kinh Thánh đánh động bạn và tôi chọn Sống tuần này:
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HỌ ĐƯỢC BÁO MỘNG LÀ ĐỪNG TRỞ LẠI GẶP VUA HÊRÔĐÊ NỮA, NÊN HỌ ĐÃ ĐI LỐI
KHÁC… (Mt 2, 12)

1/ Tôi cần khôn ngoan khi gặp kẻ gian manh, hiểm độc như Hêrôđê.

2/ Bạn đã tìm gặp được Chúa, quyết đừng bao giờ tái phạm tội nữa.

D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời Chúa: (Pray in Action)

Lạy Cha, sau khi ba vua đã tìm gặp Chúa, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê
nữa. Con quyết lắng nghe tiếng Chúa tránh mọi âm mưu thâm độc của kẻ gian ác và ma quỉ,
để thoát khỏi con đường cũ với nhiều tật xấu, để trở về sống bên Chúa..

Lời hay ý đẹp: HÃY DÀNH THÌ GIỜ ĐỂ ĐẾM ƠN PHÚC CỦA BẠN

Spend your time counting your blessings

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Văn Định* johndvn@yahoo.com
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